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Innledning

1.1

Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisj onen var a kartlegge status for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold til
energilovforskr iften og beredskapsforskriften, og kontrollere at RO S-analyser, beredskapsplanverk,
dokumenterte rutiner og tilgang på ressurser tilfredsstiller kravene.

1.2

Revisjonsgrunnlag

I denne revisj onen var revisjonsgrunnlaget følgende:
•
•
•
•

1.3

LOV 1990-06-29 nr 50: Lov om produksj on, omforming, overføring, omsetning fordeling og bruk
av energi m.m. (energ iloven).
FOR 1990- 12-07 nr 959 : Forskr ift om produksj on, omfor ing, overfo ring, omsetn ing, fordeling og
brukav energi m.m . (en ergilovforskriften).
FOR 20 12- 12-07 nr 1157: Forskrift om forebyg gende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(beredskapsforskriflen).
Selskapets redegiorelser under revisjonen og dokumen tasj on oversendt NVE 06.03.20 18.

Tema for revisjonen

Revisj onen omhandlet følgende tema:
•
•
•
•

Leveringsplikt
Drift, vedlikehold og modem isering
ROS-analyser og beredskapsp laner
Varsling og rapportering
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•
•
•
•
•
•
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Øvelser og evaluering
Informasjonssikkerhet
Internkontrollsystem
Reparasj onsberedskap
Kompetanse og persone ll
Informa sjonssikkerhet

1.4

Funn

Ett avvik
Tre anmerkinger
Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og
vassdragslovgivn ingen og annen lovgivning NVE forvalter.
Anmerkning er : påpekning av forhold med forbe dringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes
nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitt e kr av.

1.5

Generelle kommentarer

Tilsynet ble gjennomført som et saml et møte mellom representanter for Oslofjord Varme AS og
revisj onslaget fra NV E. Innledningsvis ble det gitt korte presentasj oner fra begge parter . En kort
befaring ble foretatt i Rolfsbukta varmesentra l.
NVEs inntrykk er at Oslofjord Varme AS har gode rutiner og god kontroll på driften av anlegget.
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Beskrivelse av avvik

Avvik l
Krav

bfe 8 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangsko ntroll

Avviket

Selskapet mangler en rutiner for identifisering og håndtering av sensitiv
inform asj on . Enkelte dokumenter var ikke tilstrekkelig merket.

Dokumentasj on

Selskap et k unne ikke dokumentere en r utine f or tilstrekkelig merking av sensitiv
inf ormasj on

Hvordan lukke

Selskapet må utarbe ide og implementere skriftlig rutine for hvor dan de skal
ident ifisere og håndtere sensitiv informasj on. Dokumenter som skal være merket
må merkes med hvilke paragrafer som gjør at de unntas offentlighet.

Frist for lukking

15.06.2018

,

Side 4

Beskrivelse av anmerkninger

3
Nr.
1

Beskr ivelse av anmerkning
bfe $ 2-5 Beredskapsplanlegging

Beredskapsplan bør gjennomgås årlig og oppdateres etter behov.
Hvordan ROS-analysene henger sammen med beredskapsplanen bør også gjøres mer
brukervennlig.
2

bfe $ 2-7 Øvelser

Selskapet bør vurdere aove på alle aktuelle situasjoner f. eks fravær av sentrale personer og
kj ennskap til beredskapsplaner.
3

bfe g 2-9 Evaluering

Selskapet bør konkretisere tiltakene i oppsummering av evaluering etter øvelser og hendelser med
tidsfrister og ansvarlig.
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